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Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli  

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach   

w roku szkolnym 2020/2021 
 

Imię i nazwisko 
Rodzaj 

doskonalenia 
Nazwa 

Ilość 

godzin 

Małgorzata Hujdus 
kurs Metodyka pracy z dzieckiem z 

zaburzeniem uwagi  
25 

kurs Podstawy języka angielskiego 80 

Elżbieta Kołdras 

kurs online Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami   
kurs online Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu 
 

kurs online Wybrane metody terapii i wspomagania w 

pedagogice specjalnej 
 

Kinga Kominiak 

szkolenie „Zajęcia teatralne i techniki 

parateatralne w klasie, świetlicy i 

bibliotece” - Akademia Kreatywnej 

Edukacji 

8 

szkolenie Zimowa Akademia Kreatywnego 

Nauczyciela:  
Moduł I – Lekcja metodą stacji, lekcja 

odwrócona, Escape Room na Twoich 

zajęciach. 

Moduł II – Pomoce dydaktyczne 

sposobem na urozmaicenie lekcji. 

Moduł III – Zapamiętaj to wreszcie! 

Kilka słów o metodach i technikach 

zapamiętywania. 

Moduł IV – Jak zacząć i zakończyć 

lekcję, by uczynić ją bardziej 

efektywną? 

Moduł V – Kartkówka inaczej. 

 

Aneta Krasek 
Webinarium Budowanie zespołu klasowego w czasie 

kryzysu z koronawirusem 
 

Anna Kubicka 
studia 

podyplomowe 
Język angielski w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
440 

Paulina Lenart 
studia 

podyplomowe 
Terapia  i wspomaganie osób  z  

zaburzeniami  ze spektrum autyzmu 
cd 

Agata Materna warsztaty Warsztaty taneczne z tańców towarzyskich  

Marzena Mikołajczyk 

kurs Techniki relaksacyjne i zarządzanie stresem 4 

webinar Gry i zabawy dydaktyczne 2 

webinar Microsoft Office 365 dla każdego 2 

webinar Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce 4 

Monika Obajtek 
szkolenie TUS  
studia 

podyplomowe 
Terapia  i wspomaganie osób  z  

zaburzeniami  ze spektrum autyzmu 
cd 

Aleksander Płoskonka webinarium SIO w praktyce 6 

Agnieszka Ruman-Głuszko szkolenie TUS  

Magdalena Rak kurs Kontrakt behawioralny z uczniem 60 



 

 2 

sprawiającym trudności wychowawcze  

kurs Lekcja wychowawcza nie musi być 

nudna. Pomysły na zajęcia rozwijające i 

kształtujące kompetencje społeczne, 

kreatywność i samoświadomość  

60 

Lucyna Sikora warsztaty Warsztaty taneczne z tańców towarzyskich  

Lucyna Sławińska-Targosz warsztaty Warsztaty taneczne z tańców towarzyskich  

Dorota Szczepkowska  

studia 

podyplomowe 
Terapia  i wspomaganie osób  z  

zaburzeniami  ze spektrum autyzmu 
cd 

szkolenie Trening Umiejętności Społecznych 19 

Iwona Szybowska 

szkolenie Szkolenie na egzaminatorów z języka 

polskiego OKE 
10 

studia 

podyplomowe 
Terapia  i wspomaganie osób  z  

zaburzeniami  ze spektrum autyzmu 
cd 

szkolenie Zimowa Akademia Kreatywnego 

Nauczyciela:  
Moduł I – Lekcja metodą stacji, lekcja 

odwrócona, Escape Room na Twoich 

zajęciach. 

Moduł II – Pomoce dydaktyczne 

sposobem na urozmaicenie lekcji. 

Moduł III – Zapamiętaj to wreszcie! 

Kilka słów o metodach i technikach 

zapamiętywania. 

Moduł IV – Jak zacząć i zakończyć 

lekcję, by uczynić ją bardziej 

efektywną? 

Moduł V – Kartkówka inaczej. 

23 

Beata Ślęczka 

studia 

podyplomowe 
Edukacja, terapia i wspomaganie osób z 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
cd 

szkolenie Analiza i interwencja wobec zjawiska 

przemocy względem dzieci. 
5 

szkolenie Przełamać tabu - analiza zjawiska 

przemocy seksualnej oraz zachowań o 

podłożu samobójczym u dzieci i 

młodzieży. 

5 

Justyna Tafel 

szkolenie Trening Umiejętności Społecznych  60 

kurs Bawimy się czytaniem – zabawy 

sprzyjające nauce czytania 
60 

kurs Terapia ręki 60 

Emilia Wójcicka 
studia 

podyplomowe 
Terapia  i wspomaganie osób  z  

zaburzeniami  ze spektrum autyzmu 
cd 

Arkadiusz  Wyroba kurs Kurs trenerski UEFA-A  

Magdalena Podsiadło 

kurs kurs kierowników wycieczek szkolnych  

kurs Ocenianie kształtujące  

szkolenie Doskonalenie czytania i pisania poprzez 

gry i zabawy  

 

szkolenie Wsparcie dla uczniów z trudnościami w 

czytaniu i pisaniu 
 

warsztaty Narzędziownia skutecznego nauczyciela 

czyli inspirujące pomysły i stymulowanie 

do rozwoju 

 

 


